Konstituerende Bestyrelsesmøde LØB, 24.05.2022
kl. 20 til 21:50, virtuel på ”TEAMS”

Deltager:
Lasse Koefoed Nielsen (formand)
Anne Poulsen (kasserer)
Ditte Lynggaard Viktor
Martin Dietz
Lene Kaspersen
Mads Kissow
Bernhard Schwegler (næstformand) (ref.)
Gæster inviteret:
Hans Dollerup (deltog frem til konstitueringen)
Lars Jørgensen (ikke til stede)
Dagsorden kunne ikke overholdes fuldt ud, hvorfor der kan være overlap for drøftelse af de enkelte
punkter.
1. Konstituering:
Formand - Lasse
Næstformand - Bernhard
Kasserer - Anne
2. Nedsættelse af gruppe der skal føre snakken med det nye netværk:
Det blev besluttet at udpege 3 medlemmer:
- Hans Dollerup (udpeget ved GF og bekræftet af bestyrelsen)
Til valg:
Mads 5
Martin 3
Lasse 5
Bernhard 3
Ditte (afventer)
Valgt:
- Mads
- Lasse
Forhandlingsgruppen består af Hans, Mads og Lasse
3. Hvad fra LØB synes vi er vigtigt at bære ind i fremtiden, på den ene eller anden måde? Jeg foreslår at vi
alle forbereder os på punktet og tager det som en runde:
Diskussion om selve grundlaget for mødet med det nye netværk, hvilken retning skal LØB udvikle sig til?
Hvad kan mandatet til forhandlingsgruppen være?
Hvilke kvaliteter har LØB, som skal fortsætte / styrkes?
Hovedkommunikationsforumet har været bladet og det må gerne fortsætte.
Udflugter / inspirationsture samt udstillinger skal prioriteres.
Virksomheder var glade for at mødes ved udstillingerne for at udveksle erfaringer både med
enkeltmedlemmerne og de andre virksomheder.

Derfor skal være plads til disse aktiviteter fremadrettet.
Helt i starten skulle ”økologisk byggeri” defineres – og det endte med, at kravet blev, at der skulle
totaldeklareres alle indholdsstoffer i materialerne.
Kan der findes en organisationsform der tilgodeser både virksomhedsmedlemmer og enkeltpersoner /
selvbygger?
Er der en modsætning mellem at køre forretning og at pleje selvbygger?
Ved mødet med mulige samarbejdspartner kan der afklares, hvilke intentioner der ligger i deres ønsker.
I det fremtidige politiske arbejde nævnes Bygningsreglementet som et vigtigt emne.
Bestyrelsen i LØB ønsker at udvikle faglige emner og virke udadtil med udstillingerne m.m., samtidig kan de
større politiske emner bearbejdes af nye kræfter.
Vidensnetværk for især unge, der kan møde ildsjælene ved LØBs møder / turer / …
Regionalgrupper: Østjyllands gruppe har været meget aktiv – med tilsvarende succes.
Kan der komme nye grupper til?
Samarbejde med andre organisationer, LØS, Permakultur, …
4. Ved generalforsamlingen foreslog Lars J. at vi lod det nye netværk (omkring Logik) udvikle en
professionel forening, mens der ved siden af kunne etableres en klub. Er denne sondring og dette ordvalg
det rigtige? Og hvad vil være den rigtige proces ift. medlemsskaren?:
Opdeling af LØB i to afdelinger, en mere virksomhedsorienteret professionel del og en mere
enkeltmedlemsorienteret del, der kan formidle relevante emner.
Det er alment ønske, at de eksisterende kvaliteter bibeholdes og kan kommunikeres ud til medlemmerne.
Her kan et sekretariat være en god aktiv for at give den rette information hurtigt videre.
Der mangler p.t. en forbindelse mellem (virksomheds-) medlemmerne og hele foreningen.
Det kan skyldes manglende ressourcer – hvordan kan der skabes opmærksomhed omkring arbejdet?
Forslag at vælge en forhandlingsgruppe, der kan videreformidle LØBs ønsker til mulige samarbejdspartnere.
5. Evt.:
- Begravelse af Flemming Abrahamsen – Anne køber en flot hvid rose, Lene taler med Karen Abrahamsen,
om der ønskes omtale på hjemmesiden, Ditte lægger teksten op på hjemmesiden, hvis det ønskes.
- Referat fra GF renskrives af Ari og sendes ud til bestyrelsen til godkendelse, frist 2-3 dage, hvis ingen
indsigelser indkommer, er referatet godkendt.
Næste bestyrelses-møde: forhandlingsgruppen inviterer til virtuelt møde.

